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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 05تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، 
إال اهلل، وحده ال  من يهدي اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

صحبه وسلم تسليما صىل اهلل عليه وىلع آهل و-رشيك هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل 
 :أما بعد -كثريا

 ]مراجعة مفهوم اإلعراب[
اإلعراب انتهينا إىل اإلعراب اتلقديري، وتوقفنا يف اتلعذر، قال املصنف رمحه اهلل تعاىل )

( رشحنا اتلعذر، هو تغيري أواخر اللكم الختالف العوامل ادلاخلة عليه لفظا أو تقديرا
وقلنا إن حراكت اإلعراب، قد تظهر يف األخري وقد ال تظهر، فإذا ظهرت اكن اإلعراب 

( اتلغيري بمعىن اتلبديل، هو تغيري أواخر اللكمتظهر اكن اإلعراب مقّدرا، )ظاهرا، وإن لم 
( يعين ليس أوائله، أو أواخر اللكماملقصود بأواخر اللكم هو احلركة، ليس احلرف، وقوهل )

، وليس من باب انلحو، باب الرصفوسطه، ألن اتلغري يف أول احلرف أو وسطه، هذا من 
 )فُلوس(، أوهل تغري كرسة، ضمة، أو )ف لس(، تصغريه لٌس(، فتجمعه ىلعلّما تقول )ف  

علم انلحو، هذا عالقته هذا اتلغيري ال عالقة هل ب -زدنا ياء-يف وسطه  )فُليس(، تغريٌ 
إن الرصف أوىل يف اتلقديم من انلحو ألن كثري من أهل العلم يقولون: و بالرصف،

 ، سطها أو بدايتها، وانلحو يف والرصف يتلكم ىلع بنية اللكمة وما يقع هلا من اتلغرير
، تغرّي أواخر اللكم املقصود ليس األول وال عليه يف تغرير أواخر اللكم الالكم، وموضوعه 

 الوسط وإنما األواخر، اتلغرّي يف األواخر أي احلراكت.

(، قلنا يقصد بمعىن الالكم، ويقصد بمعىن آخر )الختالف العوامل ادلاخلة اللكم) 
يه اليت تؤثر يف اإلعراب، العوامل مجع اعمل، وهو اذلي حيدث عليه(، هذه العوامل 

العامل هو سبب حيدث اإلعراب يف اللكمة يقتيض الرفع أو انلصب اإلعراب يف اللكمة، )
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(، لّما نقول )جاء زيٌد(، هذا جاء يبني نلا من فعل الفعل، لكن لّما أو اخلفض أو اجلزم
ذا الفعل وهو الرؤية، ويقتيض نلا من وقع أقول )رأيت زيدا(، رأى يدل ىلع من قام به

عليه الفعل وهو زيد، فيقتيض هنا انلصب، الّرفُع ىلع الفاعلية رأيت )اتلاء(، وانلصب 
ىلع املفعويلة اذلي هو )زيدا(، لّما تقول )مررُت بزيٍد(، ابلاء عمل اخلفض، هذه العوامل 

 اكن بسببها اإلعراب.

عين فيه عوامل تقتيض الرفع، وعوامل تقتيض (، يالختالف العوامل ادلاخلة عليه)
انلصب، وعوامل تقتيض اجلر، وهذه ستأيت إن شاء اهلل تعاىل، )لفظا أو تقديرا(، معىن 

 لفظا أي ظاهرا وينطق، أو مقدرا ال يظهر، ويقّدر، ألنه منع من ظهوره مانع.

رة تنطق، )جاء )جاء زيٌد(، )رأيت زيًدا(، )مررت بزيٍد(، الضمة والفتحة والكرسة ظاه 
الفىت(، )مررت بالفىت(، ال توجد الضمة، والفتحة، والكرسة، وال  )رأيتالفىت(، 

تستطيع أن تنطقها، )وجاء القايض(، )رأيت القايَض(، )مررت بالقايض(، جاء القايُض، 
ثقيلة ال نذكرها فإذن ال تنطق، أيضا )جاء أيخ(، )رأيت أيخ(، )مررت بأيخ(، الضمة، 

 لكرسة غري موجودة.والفتحة، وا

إذا اكن آخر اللكمة ألفا، فهذا يسىم االسم املقصور أو الفعل املعتل باأللف، يعين لّما 
يقال )جاء الفىت(، )خيىش املؤمن رّبه(، )جاء الفىت(، هو مرفوع لكن ال نستطيق أن 
ننطق الضمة للتعذر، وكذلك لو قلَت )رأيُت الفىت(، وكذلك لو قلت )مررُت بالفىت(، 

ذه احلراكت ال تستطيع أن تنطقها، تقول: مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة ىلع ه
األلف منع من ظهورها اتلعذر، منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة ىلع األلف منع 
من ظهورها اتلعذر، جمرور وعالمة جره الكرسة املقدرة ىلع األلف منع من ظهورها 

 اتلعذر.

ارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة منع من ظهورها نفس اليش يف )خيىش( فعل مض
اتلعذر، وأيضا )لن خيىش(، منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة ىلع األلف منع من 
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أما اجلزم فيكون حبذف حرف العلة، إذن يكون اإلعراب مقدرا  ظهورها اتلعذر،
هو اذلي آخره للتعذر يف االسم املقصور، أو الفعل املعتل اآلخر باأللف، واالسم املقصور 

أو ألفا ممدودا إذا اكن أصله  ،ألف، وهذا األلف إما يكتب مقصورا إذا اكن أصله ياء
واوا،)الفىت(، )العصا(، كيف تعرف؟ يف األسماء جتمع أو تثيّن، ويف األفعال تضيف إىل 
(، هذه ايلاء جاءت  نفسك، )الفىت، فتية، وفتيات(، )والعصا، عيّص، وعصوات(، )عيصٌّ

(، تقول )خشيت(، لكن )خيىشها ويف األصل غري موجودة، )عصوا( مثناها، بعد ترصيف
 )داع(، تقول )دعوت(.

 

 ]الفعل املعتل اآلخر[

ما هو الفعل املعتل؟ اذلي آخره حرف علة، )األلف، والواو، وايلاء(، )خيىش، يرىض، 
قول )جاء يدعو، يريم(، االسم املقصور تقّدر عليه حركة الرفع وانلصب واجلر للتعذر، ت

َشْهُر َرَمَضاَن الفىت(، )ساعدت األعىم(، و)أعرضت عن الّردى(، لك هذه مقصورة، }
نِْزَل فِيِه الُْقْرآُن ُهًدى لِلنذاِس 

ُ
ِي أ ، الفعل املعتل باأللف تقّدر عليه ضمة 185{ابلقرةاَّلذ

ضمة  الرفع، وفتحة انلصب، وحُيذف األلف عند اجلزم، الفعل املعتل بالواو تقّدر عليه
الرفع، وتظهر فتحة انلصب، وحيذف الواو عند اجلزم، الفعل املعتل بايلاء، تقّدر عليه 

 ضمة الرفع، وتظهر فتحة انلصب، وحتذف ياءه عند اجلزم.

(، تتمة إنذ اهلَل يرََض لكم ثالثا ويكرهُ لُكم ثالثا -قوهل صىل اهلل عليه وسلم ) 
فريََض لُكم أن تعبدوهُ وال عنه، ويه ) احلديث عند مسلم، حديث أيب هريرة ريض اهلل

وكرثةَ  وقاَل.ويكرهُ لكم قيَل  تفررقوا.وأن تعتِصموا حببِل اهللِ مجيعا وال  شيئا.ترشكوا به 
)يرىض(، مرفوع بالضمة املقدرة ىلع األلف منع من ظهورها  1(املالِ وإِضاعَة  السؤاِل.

 اتلعّذر.

                                                           
 [1715]صحيح مسلم  1
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َولَْن تَْرََض َعْنَك اْْلَُهوُد َواَل انلذَصاَرى َحَّتذ تَتذبَِع اىل }مثال انلصب قوهل تع
، )لن ترىض(، الفتحة مقدرة ىلع األلف منع من ظهورها اتلعذر، ومع 120{ابلقرةِملذَتُهمْ 

 اجلزم لّما نقول  )لم أَر(، األلف هذه حتذف، هذا سيأيت تفصيله إن شاء اهلل تعاىل.

اَلمِ اىل }مثال مع الواو قوهل تع ُ يَْدُعو إََِل َدارِ السذ ، فيدعو فعل مضارع 25{يونسَواَّللذ
مرفوع بالضمة املقدرة ىلع الواو منع من ظهورها اثلقل، يدعُوُو ثقيلة، ومع انلصب تقول 

)لن أدعَو أحدا إال وأنا أبتيغ بذلك وجه اهلل(، واجلزم )لم أدُع إال إىل منهج السلف(، 
 دون واو.

)وهدي(، مرفوع  25{يونسَويَْهِدي َمْن يََشاُء إََِل ِِصَاٍط ُمْسَتِقيمٍ هل تعاىل }مع ايلاء قو 
بالضمة املقدرة ىلع ايلاء منع من ظهورها اثلقل، ومع انلصب )إن اهلل نىه أن يريم 

َونَاَدْوا يَاَمالُِك املسلم أخاه بالكفر أو الفسق( هذا مثال من الضوابط الرشعية، واجلزم }
، هنا فعل مضارع جمزوم بالم األمر، مفادها ادلاعء 77{الزخرفلَْيَنا َربَُّك ِْلَْقِض عَ 

( حيذف حرف لعلة، هذا اتلقدير للتعذر واتلقدير للثقل.  )يلقض 

 

 ]اشتغال املحل حبركة املناسبة[

القسم اثلالث من تقدير اإلعراب، يقّدر اإلعراب الشتغال املحل حبركة املناسبة، لّما 
أصلها: أخو أنا، أصلها بالواو، لكن هذا الضمري يف الكم العرب مىت  نقول )جاء أيخ(،

استطعنا أن نأيت بالضمري املتصل ال نأيت به منفصال، إذا أضفت األخو إىل نفسك تأيت 
بايلاء، تصري: أخوي، اتلقا الساكنان حنذف األول تصري )أيُخ(، الضمة ال تناسب ايلاء 

(، الضمة ثق يلة ىلع ايلاء، فنقول: هذا اتلقدير هو اشتغال املحل نقلبها كرسة، )جاء أيخ 
 باحلركة املناسبة للياء.

اللكمات العربية اليت يه االسم والفعل، ال يوجد اسم وال فعل أقل من ثالثة حروف، أي 
اسم شئت، أو فعل!، أقل ما يتكون منه ثالثة حروف، إذا وجدت اسما أو فعال أقل من 
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حرف، قد تعرض لعلة رصفية، عندنا لكمة )أخ(، )زيد ثالثة حروف، يعين حرفني أو 
أخ لعمرو(، حرفان، اثلالث أين هو؟! امجع )أخ(، )إخوة(، إذن أصله واو، ملا نقول )جاء 
أيخ(، أصلها )جاء أخو أنا(، األخ منسوب إيل أنا، وعندنا يف الكم العرب الضمائر إذا 

ملفصول، إذن نأيت بايلاء، إذا أردت أن قدرنا أن نأيت بالضمري املوصول، ال نأيت بالضمري ا
تضيف اليشء إىل نفسك تقول )قليم(، و)كتايب(، نفس اليشء، اتلىق الواو مع ايلاء 
)أخوي(، حنذف الواو ويلصق اخلاء مع ايلاء، وهنا توجد ضمة، وال نستطيع أن ننطق 

اب نقول: ضمة بعدها ياء، فنأيت حبركة تناسب ايلاء اليت الكرسة، وبعد ذلك يف اإلعر
عالمة رفعه الضمة املقدرة ىلع ما قبل ايلاء منع من ظهورها اشتغال املحل حبركة 

املناسبة، إذن مرفوع، منصوب، جمرور، وعالمة رفعه أو نصبه أو خفضه، الضمة، أو 
الفتحة أو الكرسة املقدرة ىلع ما قبل ايلاء منع من ظهورها أن املحل اشتغل حبركة 

 املناسبة.

(، املؤلف لم يذكر ابلناء، وابلناء يعرف لفظا أو تقديراراب، وهذا معىن )هذا هو اإلع
بضده، )وبضدها تتبني األشياء(، لم يرش إىل ابلناء، فنذكره إن شاء اهلل تعاىل، ابلناء لغة 

)وضع اليشء ىلع اليشء ىلع هيئة اثلبوت واللزوم(، عّرفناه، ويف االصطالح )لزوم 
اختالف العوامل ادلاخلة عليه(، وهذا اللزوم يكون أواخر اللكم حركة واحدة مع 

 ظاهرا ويكون مقّدرا، ظاهرا اكألفعال املاضية، واملقّدر ىلع األلف للتعذر.  

 

 [عرابقسام اإلأ]

)َوَأْقَساُمهُ َأْرَبَعٌة: َرْفعٌ، َوَنْصبٌ، َوَخْفضٌ، َوَجزْمٌ، َفِلْلَأسَْماءِ ِمْن َذِلَك: َالرَّْفُع، 

ا َجْزَم ِفيَها، َوِلْلَأْفَعاِل ِمْن َذِلَك: َالرَّْفُع، َوالنَّْصبُ، َواْلَجْزُم، َوالنَّْصُب، َواْلَخْفضُ، َوَل

 َوَلا َخْفَض فيها( 
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 ،قاب اإلعراب(، أو إن شئت )أقسامهذه سماها أنواع اإلعراب، أو إن شئَت )أل
اإلعراب(، يعين إذا جئت تلعرب لكمة ما، هذه اللكمة إما أن تكون مرفوعة،  ،أصناف

هذه اجلملة، تبدأ  أعربنصوبة، أو خمفوضة، أو جمزومة، أعطيك مجلة، أقول لك: أو م
باللكمة األوىل، عندك يف ذهنك هذه اللكمة، إما مرفوعة، أو منصوبة، أو خمفوضة، أو 

 جمزومة.

سبق معنا أن مزينا الفعل عن االسم، االسم فيه ثالثة أشياء: رفع، نصب، خفض، يعين 
، أو منصوب أو خمفوض، وسيأيت كيف نمزي بني هذا وذا مرفوعل: إذا تبينت أنه اسم تقو

وذاك، وإذا مزيت أنه فعل، الفعل قسمناه إىل ثالثة: مايض ومضارع وأمر، املايض واألمر 
مبين ىلع الصحيح وسيأيت يف الكم املؤلف، املضارع: مرفوع، منصوب، جمزوم، وال 

رف األصل يف احلروف ابلناء، احلرف يكون خمفوضا أبدا، وإذا مزّيت أن هذه اللكمة ح
 مبين دائما ىلع ما تظهر عليه آخره، واألصل يف ابلناء السكون:

َن.  األصل يف املبينِّ أن يُسكذ

إذا اكن ىلع الفتح مبين ىلع الفتح، ىلع الضم مبين ىلع الضم، ىلع الكرس مبين ىلع 
 الكرس، حبسب ما يظهر، ولكن األصل يف ابلناء ىلع السكون.

، بدأنا علم انلحو ةوما، وبدأنا نمزّي لك يشء ىلع حدآلن دخلنا يف املوضوع عما 
ومبادئه، ذكرنا معىن الالكم، معىن اللكم، ثم بدأنا نمزي أن هذه اللكمة قد تكون اسما 

يمزيه كذا وكذا وكذا، وقد تكون فعال ويمزيه كذا وكذا وكذا، والفعل إن اكن مضاراع 
اكن ماضيا نمزّيه بكذا وكذا، وإن اكن أمرا مزّيناه بكذا  مزّيه كذا وكذا وكذا، وإن

 وكذا، احلرف ليس هل عالمة.

ما هو اإلعراب؟ أن ننظر إىل أواخر اللكم فنجد حركته تتغري بسبب ما يدخل عليه من 
العوامل، إذا اكن كذلك، فهذا اإلعراب إن اكنت اللكمة اسما فيه إما مرفوعة، أو 
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اكنت فعال فاملايض واألمر مبنيان، وسيأيت بيانه، واملضارع منصوبة، أو خمفوضة، وإن 
 نمزيه، مرفوع، منصوب، جمزوم، واحلرف مبين.

 نكتيف بهذا القدر واهلل أعلم.
 


